VZOR

ZÁMER SPRÍSTUPNENIA JASKYNE
A. Textová èas•
1. Základné údaje
1.1 Identifikaèné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá plánuje sprístupni• jaskyòu.
1.2 Názov jaskyne spolu s poznámkou, èi ide o prírodnú pamiatku alebo národnú prírodnú pamiatku.
1.3 Okres, obec, katastrálne územie (prípadne údaje o vlastníkovi dotknutého pozemku, è. parcely, è. lesného
porastu).
1.4 Termín spracovania projektovej dokumentácie.
1.5 Plánovaný zaèiatok a dokonèenie sprístupòovacích prác.
1.6 Vymedzenie èasti jaskyne, ktorá je navrhovaná na sprístupnenie.
2. Prieskum a výskum jaskyne
2.1 Identifikaèné údaje fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá prieskum alebo výskum vykonala.
2.2 Výsledky prieskumu a výskumu, zhodnotenie celkového stavu poznatkov, ktoré obsahuje najmä výstižný opis
geologických pomerov, morfológie a genézy jaskynných priestorov, výplne, jaskynnej klímy, hydrologických a
biologických pomerov, paleontologických a archeologických nálezov, významných historických údajov, problematika ochrany jaskyne, termíny vykonaných výskumov/prieskumov.
3. Plánované úpravy, prevádzkové zabezpeèenie
3.1 Povrchové objekty – existujúce a plánované objekty, spôsob riešenia hygienického zariadenia pre personál
jaskyne, návštevníkov alebo frekventantov lieèby.
3.2 Úprava vchodu do jaskyne – spôsob terénnej úpravy a uzatvorenia hlavného vchodu, prípadne ïalších vchodov
do jaskyne.
3.3 Plánované technické úpravy v jaskyni – schody, zábradlia, rebríky a iné technické prvky, prípadné zásahy do
morfológie jaskynných priestorov, spôsob vyznaèenia prehliadkovej trasy a možnej únikovej cesty z jaskyne.
3.4 Spôsob osvetlenia jaskynných priestorov.
3.5 Spôsob oznaèenia lokality – normalizovaná tabu¾a, textová tabu¾a, náuèné panely.
3.6 Spôsob zabezpeèenia sledovania fyzikálno-chemických vlastností jaskynného ovzdušia pre potreby ochrany
prírody a prirodzenej radiácie jaskynného prostredia.
3.7 Spôsob zabezpeèenia vykonávania systematického prieskumu a výskumu.
3.7 Zdravotnícke zabezpeèenie.
3.8 Spôsob protipožiarnej ochrany a havarijný plán.
4.

Návrh návštevnosti – najmä plánovaný maximálny poèet návštevníkov alebo osôb zúèastòujúcich sa na lieèbe
na jeden vstup, poèet vstupov za deò, èas pobytu osôb v jaskyni, èas otvorenia jaskyne, poèet sprievodcov.

B. Mapová èas•
1. Situaèná mapa alebo kópia katastrálnej mapy so zakreslením vchodu a prístupovej trasy na povrchu.
2. Speleologická mapa jaskyne vhodnej mierky, ktorá umožòuje znázorni• všetky potrebné náležitosti s návrhom
prehliadkovej trasy, plánovaných úprav a technických zariadení.

